Pag-usapan natin
ang tungkol sa AP

®

Interesado ka bang malaman ang iba pang bagay tungkol sa mga kurso ng AP? Ang
pangunang usapan na ito ay makatutulong sa pakikipag-usap mo sa isang tagapayo o
guro tungkol sa kung ano ang mahalaga para sa iyo.

Anong kurso
ng AP ang
akma para
sa akin?
Nag-uumpisa ito sa mga interes
mo. Karamihan sa mga paaralan
ay nagtuturo ng mga kurso ng
AP, kaya mahalaga na buksan
ang isip—maaaring may isang
kurso ng AP para sa iyo na hindi
mo inakalang makatutulong para
maabot mo ang iyong mithiin.

Anong mga
hakbang ang
kailangan
kong gawin?
Ang iyong tagapayo at guro
ay matutulungan kang kunin
ang mga kailangan mong
impormasyon. Tutulungan ka
nilang pumili ng tamang kurso sa
tamang panahon.

1.

Pag-isipan kung ano ang mga interes mo.
–	Ano ang mga paborito mong kurso sa paaralan? Saang paksa ka magaling?
–	Anong mga major sa college ang pinagpipilian mo? Anong karera ang
kinagigiliwan mo?

2.

Itanong sa tagapayo o guro ang mga sumusunod:
– Anong mga kurso ng AP mayroon sa ating paaralan?
– Mayroon kayang mga kurso ng AP kung saan maaari akong magtagumpay?
–	May iba pa kayang mga kurso na makatutulong sa akin sa AP o makatutulong sa
akin para maghanda para sa kolehiyo o sa aking karera?

3.

Alamin kung paano pinatatakbo ang AP sa inyong
paaralan.
– May mga requirements ba bago magpatala sa AP?
– Kailan ang huling araw para magpatala sa paaralan?
–	Isinasama ba ng aming paaralan ang mga grado sa AP sa aming GPA? Kung oo,
paano?
–	Magkano kumuha ng eksamen para sa AP? May tulong bang nakalaan para sa
pagbabayad?
– Maaari ko bang kausapin ang isang estudyante na nag-aral na ng AP?
– Ano ang maaari kong sabihin sa aking mga magulang/tagapayo tungkol sa AP?
– Anong uri ng workload ang maaasahan ko sa isang kurso ng AP sa aming paaralan?
–	May mga grupo ba o mga tao na malalapitan ko kung kailangan ko ng tulong?
– Ano ang susunod na dapat kong gawin para pag-handaan ang AP?
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